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1 Inledning 
  
Under år 2016 kommer Juridiska fakulteten att fortsätta arbetet med kvalitetshöjande åtgärder 
inom grundutbildning och forskning. De nya magisterkurserna med internationell inriktning 
och utbildningsinsatserna inom andra fakulteter vid Uppsala universitet samt uppdrags-
utbildningen fortsätter. Höstterminen 2014 påbörjades de ettåriga kurserna Juridiskt grund-
år/Visby respektive Uppsala, vilka tar i anspråk sammanlagt 50 campusplatser. Under de 
senaste åren har ett antal nyrekryteringar skett av lärare, och sedan år 2014 pågår en 
konsolideringsfas. 
 
Det finns generellt ett starkt behov av ökade forskningsanslag till fakulteten. Ytterligare 
ansträngningar görs för att öka de externa forskningsanslagen. Det är också av vikt att 
universitetets forskningsanslag till fakulteten successivt förstärks. Skälen till detta är flera. 
För det första innebär juridikens ökade betydelse och ökade komplexitet att ny och aktuell 
forskning är viktig för samhällsutvecklingen. För det andra är det av avgörande vikt att 
lärarna har tillräckligt utrymme i tjänsten för forskning. Utbildning på vetenskaplig grund 
kräver att lärarna också har en betydande andel forskning i tjänsten. Det är förstås glädjande 
att fakulteten erhöll en generell förstärkning av forskningsanslaget med två miljoner kronor 
som områdesnämnden beslutade för år 2016. Det är emellertid av stor vikt att ytterligare 
förstärkningar ges för kommande år.   
  
Arbetet med grundutbildningen fortsätter och omfattar fortsatt kvalitetsarbete och förstärk-
ning av progression under utbildningstiden samt ytterligare utveckling av studenternas 
färdigheter i muntlig och skriftlig framställning, metodmedvetenhet och kritiskt tänkande. 
Grundutbildningens anknytning till pågående samhällsförändringar visar sig i att juridikens 
europeisering och internationalisering beaktats i kursplaner och kursuppläggning. De tre 
relativt nystartade ettåriga masterprogrammen på engelska språket avser Investment treaty 
arbitration, International tax law and EU tax law samt Intellectual property law. 
 
Inom forskningen fortsätter den lyckade satsningen på europarätt, bl.a. genom internationella 
utbyten och inbjudan av en Hesselgrenprofessor. Vidare satsar fakulteten företrädesvis på 
tvärdisciplinära och tvär- och mångvetenskapliga forskningsprojekt och forskningsmiljöer. 
Fakulteten är väl integrerad i samarbeten som Uppsala Forum, Uppsala Center for Labour 
Studies, Uppsala Center for Business History och Centrum för rysslandsstudier, driver 
Centrum för polisforskning och har ett utökat samarbete med andra forskningsämnen inom 
universitetet, t.ex. med företags- och nationalekonomer. Den nya miljön för fastighetsrättslig 
forskning i samverkan med KTH fortsätter att utvecklas. Här finns sedan många år ett nav i 
form av Institutet för fastighetsrättslig forskning. Arbetet inom medicinsk rätt avses fortsätta, 
primärt med stöd av extern finansiering. Vidare fortsätter fakultetens forskare att delta i det 
Linnéstödda samprojektet ”The Impact of Religion”. Under år 2016 fortsätter nya forskare 
och doktorander att realisera satsningarna på europarätt, migrationsrätt (i samarbete med 
Juridiska fakulteten i Lund), konkurrensrätt och socialförsäkringsrätt. Ytterligare två enheter 
är under bildande och uppbyggnad, nämligen institutet för utbildningsrätt och akademin för 
immaterial-, marknadsförings- och konkurrensrätt (IMK). De har redan inlett en betydande 
verksamhet och genomslaget har varit stort exempelvis i form av forskningsseminarier och 
konferenser. 
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Fakulteten fortsätter arbetet med att anpassa utbildningen till Bolognaprocessen. Samtidigt 
utvecklar och förtätar fakulteten det internationella student- och lärarutbytet och strävar efter 
att ge det en högre grad av forskningsanknytning. Fakultetens satsningar inom området för 
internationellt samarbete avses också under år 2016 få en mer utpräglat strategisk inriktning, 
och målsättningen är nu att ta hänsyn till vilka samlade forsknings- och undervisningsmässiga 
fördelar som ett visst samarbete kan medföra innan nya samarbeten inleds. 
 
Områdesnämndens för humaniora och samhällsvetenskap uppdrag till Juridiska fakulteten 
framgår av bifogade underlag. 

2 Forskning och forskarutbildning 

2.1 Forskningens inriktning  
Forskningsaktiviteterna vid fakulteten speglar på olika sätt de senaste decenniernas 
samhällsförändringar, inte minst den ökande internationaliseringen av samhälle och rätts-
källor. I rättsliga sammanhang tar sig internationaliseringen särskilt uttryck i det ökade 
inflytandet av EU-rätten på den nationella rätten, vilket medfört att europafrågorna intar en 
central position i den forskning som bedrivs inom snart sagt alla juridiska discipliner. Den 
traditionella, för det praktiska rättslivet ofta mycket användbara, forskning som syftar till att 
tolka och systematisera gällande rätt på ett visst område har fortfarande en stark ställning vid 
fakulteten. Samtidigt utvecklas forskningens metoder och teoretiska grunder fortlöpande, inte 
minst genom ämnesöverskridande forskningsprojekt. Ambitionen är att inte bara vara ledande 
på området för praktiskt användbar rättsvetenskap, utan att också vara ett centrum för 
metodologisk och teoretisk förnyelse av denna. Den fortsatt starka grundforskningen som 
bedrivs vid fakulteten i ett stort antal rättsvetenskapliga delämnen bör därför lyftas fram 
särskilt  
 
Flertalet av fakultetens forskare är ledande, eller aktivt verksamma, i forskningsnätverk och 
arbetsgrupper inom EU och deltar i internationella forskningsprojekt. Fakulteten anordnar 
årligen ett stort antal konferenser och symposier och besöks av ett betydande antal utländska 
gästföreläsare och gästforskare. Fakultetens forskare medverkar återkommande som talare vid 
konferenser och liknande i Sverige och i utlandet. Högre forskarseminarier anordnas regel-
bundet i alla ämnen, i regel med gäster från andra verksamheter och länder.  
 
Fakultetens satsningar har under senare år syftat till att ytterligare bredda och fördjupa den 
forskningskompetens som bör finnas vid en komplett juridisk fakultet. Särskilda satsningar 
och initiativ inom vissa områden har lett till stärkta forskningsmiljöer samt breddade 
samarbeten med andra forskningsinstitutioner (se vidare nedan). Den europarättsliga miljön 
har vidare stärkts genom att Sveriges första Marie Curie Fellow i juridik rekryterats till 
fakulteten. Professuren i internationell investerings- och handelsrätt är en del av fakultetens 
strategiska åtgärder liksom gästprofessuren i straffrätt som befäster det internationella 
samarbetet. Inom andra rättsområden utvecklas forskningen också dynamiskt och under det 
kommande året blir det av särskild vikt att ta till vara den unika kompetens som fakulteten 
besitter och ge utrymme och förutsättningar för breddad och fördjupad forskning via den 
ökade externa forskningsfinansieringen.  
 
Efter den utökning av grundutbildningen som genomförts har goda förutsättningar funnits att 
vid rekrytering av lärare också särskilt beakta behovet av kompetens inom forskningsområden 
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med särskild utvecklingspotential. Fakultetens forskarmiljö har på detta sätt stärkts väsentligt. 
Rekrytering av lärare ska utifrån behov ske med beaktande av forskningserfarenhet och behov 
av forskningskompetens vid fakulteten, i syfte att skapa förutsättningar för en framgångsrik 
forskning och en forskningsbaserad undervisning och läromedelsproduktion. Särskilda medel 
har avsatts för att främja forskningsrelaterade åtgärder såsom anordnande av konferenser, 
publicering av forskningsresultat m.m.  
 
Vid fakulteten utges sedan många år årsboken De lege samt skriftserien Skrifter från Juridiska 
fakulteten i Uppsala. Ett arbete pågår också för att förbättra synligheten av den forsknings-
verksamhet som bedrivs vid fakulteten. Den webb-baserade Working Paper serien har fört en 
tynande tillvaro under de gångna åren och behovet har uppenbarligen inte varit stort. 
Forskarna publicerar regelbundet i andra kanaler, men Working Paper serien bör finnas kvar. 
 
Målsättningen är att under det kommande året verka för att forskningen vid fakulteten fortsatt 
skall vara av mycket hög nationell och internationell standard, ha en tydlig profil samt ha 
tydlig relevans och genomslag både i forskarsamhället och i samhället i stort. Främjande av 
forskningssamarbete är prioriterat, både internt och externt. Den juridiska forskningen har 
även öppnat sig för influenser från andra vetenskapsområden, något som på ett tydligt sätt 
speglas i den forskning som bedrivs vid fakulteten. Det mångdisciplinära samarbetet inom 
ramen för Uppsala Forum för Demokrati, Fred och Rättvisa, Uppsala Center for Labour 
Studies, Centrum för rysslandsstudier, Centrum för polisforskning, Impact of Religion samt 
inom området Business History tillsammans med Samhällsvetenskapliga fakulteten och det 
s.k. Tysklandssamarbetet på hum-samområdet, finansierat av Riksbanksfonden och rektor, 
fortsätter. Särskilda medel kommer även under 2016 att finnas tillgängliga för forsknings-
främjande åtgärder, inte minst sådana som har till syfte att ytterligare öka fakultetens 
internationella kontakter.  

2.2 Professorsprogram m.m.  
Under senare år har fakultetens forskare i stor utsträckning varit sysselsatta med undervisning 
och administration. Det ekonomiska läget har medfört att  befordrade professorer fått ett något 
mindre utrymme för forskning. Härav följer ett behov av tydligt fokus på externfinansierad 
forskning. I professorsprogrammet för 2011-2013 avsattes medel för ytterligare två program-
professurer med särskilt gynnsamma villkor under fyra år med möjlighet till förlängning 
ytterligare två år. Rekrytering av en sådan programprofessur genomfördes våren 2012 och 
ytterligare en rekryterades hösten 2012. Alla seniora forskare har dock löpande uppmanats bli 
mer aktiva med att söka medel för sin och andras forskning, men programprofessurerna bör 
kunna ha en särskilt viktig roll i detta sammanhang. De var avsedda att fungera som ett slags 
noder för gemensamma satsningar av fakultetens forskare. Det finns anledning att följa upp 
hur programprofessurerna har fungerat, i syfte att dra lärdomar inför framtiden. En sådan 
uppföljning skall göras under 2016. 

2.3 Finansiering av forskning 
Externfinansiering blir allt mer viktig för att bibehålla högklassig forskning inom hela det 
rättsvetenskapliga fältet, en utveckling som har blivit alltmer påtaglig för fakulteten. Ett antal 
större externfinansierade program och projekt bedrivs helt eller delvis vid fakulteten och 
genom fakultetens forskare. Lund/Uppsala Migration Law Network (i samarbete med 
Juridiska fakulteten i Lund) finansierades till halvårsskiftet 2015, men forskningsmiljön skall 
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enligt planerna leva vidare. Forskare vid fakulteten (enskilt såväl som i grupp) har under 
senare år beviljats externa anslag för flerårig forskning i olika projekt. Särskilt glädjande är att 
notera att andelen externt finansierade forskningsprojekt stadigt ökat under 2000-talet. Nivån 
för externt finansierad forskning har stabiliserats kring en tredjedel av fakultetens forsknings-
anslag.  
 
För att forskningen vid fakulteten ska ha möjlighet att hålla hög nationell och internationell 
kvalitet krävs fortsatt utökade möjligheter för forskning vid fakulteten. Fakultetens arbete 
med att ta fram underlag för att närmare bedöma vem eller vilka forskare som är särskilt 
framgångsrika i erhållandet av externa anslag, i syfte att sprida kunskaper om hur sådan 
framgång nås, behöver prioriteras ytterligare. Mot bakgrund av att det är de yngre forskarna 
som är särskilt framgångsrika med att finansiera sin forskning med externa medel, har klara 
signaler skickats till fakultetens forskare att det måste anses ligga i uppdraget som 
universitetsforskare att aktivt söka medel för att bidra till fakultetens forskningsfinansiering. 
Seminarier har ordnats över hur forskningsansökningar kan utformas och en särskild lista över 
externa forskningsfinansiärer har upprättats och uppdateras kontinuerligt till stöd för 
fakultetens forskare. Fakulteten har nominerat flera forskare till externfinansierade postdok-
tjänster och externfinansierade spetsforskningsprogram. Fakultetens forskare drar även 
fortsättningsvis nytta av universitetets projekt-koordinator för EU-ansökningar.  

2.4 Forskarutbildningen 
Fakulteten har för närvarande cirka 60 aktiva doktorander. Samtliga doktorander som antas 
erhåller full finansiering genom fakultets- eller externfinansierad doktorandanställning eller 
stipendier. Under 2015 disputerade 8 doktorander. Antalet disputationer kan förväntas vara 
fortsatt hög när det ökade intaget av doktorander sedan 2009 får genomslag i examinationen. 
Den obligatoriska delen av forskarutbildningen är mycket uppskattad och håller en hög klass 
nationellt och internationellt. Fakulteten har internationaliserat forskarutbildningen, och på 
senare tid har intaget av internationella doktorander jämförelsevis ökat. Det förutsätter i sin 
tur tillgång till doktorandkurser på engelska. Utbudet av sådana kurser kan ökas genom 
samarbeten med andra universitet, vilket sker bland annat i ett nordiskt samarbete kring 
forskarutbildningen med en gemensam forskarutbildningsdatabas. För att kvalitetssäkra 
forskarutbildningen pågår ständigt en översyn av studieplanernas funktion, regelsystemet och 
de administrativa rutinerna. Under 2015 har arbetet med att se över kvalitetsäkrande verktyg 
och rutiner inför Universitetskanslerämbetets (UKÄ) planerade utvärdering av forskar-
utbildningen fortsatt. Förfarandet vid antagning av doktorander reformerades 2010 i syfte att 
åstadkomma en enhetligare bedömning av de sökandes möjligheter att fullfölja forskar-
utbildningen och detta har hittills bedömts som en lyckad reform. Under 2015 har sammanlagt 
sju doktorander antagits, varav två med fakultetsanslag och fem med extern finansiering för 
minst en del av doktorandtiden. Det ekonomiska läget kan fortsatt medföra att utrymmet för 
att anta fakultetsfinansierade doktorander blir något  begränsat. De särskilda tre månaders 
post-dok anställningar som inrättats för doktorander som avslutar sin utbildning inom 48 
månaders finansiering behålls även 2016. Syftet är huvudsakligen att främja genom-
strömningen i forskarutbildningen. Den som lämnat slutligt manus till förlag eller mot-
svarande för tryckning inom 48 månaders utbildningstid ges genom den tre månaders post-
doktjänsten möjlighet att, till exempel, utarbeta forskningsansökningar, skriva artiklar med 
avhandlingen som utgångspunkt eller att omarbeta och översätta delar av avhandlingen för en 
internationell läsekrets.  
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Behovet av disputerade lärare kommer att öka på sikt vilket understryker behovet av en 
utökad antagning av doktorander. Fakultetens universitetsinterna tilldelning av forsknings-
medel är delvis avhängig av hur framgångsrik vår forskarutbildning är och hur internationellt 
framstående vår övriga forskning är. Detta ställer höga krav på fakultetens nuvarande och 
kommande forskningsverksamhet. Marknadsföringen av forskarutbildningen som en attraktiv 
ingång till yrkeslivet för nyutexaminerade jurister märks i forskningsinformation och synlig-
görandet av fakultetens forskning externt på hemsidan, liksom av fakultetens närvaro vid 
kontaktdagen. Söktrycket har varit högt till de fakultetsfinansierade forskartjänsterna, och 
intresset för forskarutbildningen är stort, både bland nyutexaminerade och redan yrkes-
verksamma jurister.  

2.5 Samspelet med samhället 
Juridiska fakulteten har mycket god kontakt med det omgivande samhället och fullgörandet 
av den s.k. tredje uppgiften och samverkan är en väl integrerad del av fakultetens verksamhet. 
Forskarna deltar i betydande utsträckning i beredning av lagstiftning som sakkunniga och 
experter. Ett omfattande arbete läggs ned på remissyttranden i lagstiftningsfrågor och ett stort 
antal lagstiftningsremisser (omkring ett femtiotal) besvaras varje år av fakultetens forskare 
och lärare. Fakultetens starka ställning när det gäller att vårda breda samhällskontakter har 
kommit till särskilt starkt uttryck genom att tre av fakultetens professorer rekryterats till 
domare i landets högsta instanser, något som kan ses som en värdefull brygga mellan 
forskningen och det praktiska rättslivet.  
 
Inom fakulteten finns ett flertal starka forskningsmiljöer med omfattande kontakter med det 
omgivande samhället. Ett exempel är Insolvensrättsligt forum som vid sina temadagar brukar 
samla ca 400 yrkesverksamma jurister. På det skatterättsliga området finns stiftelsen Centrum 
för skatterätt vilken också bedriver en verksamhet som delvis riktar sig till en bredare publik.  
De högre seminarierna spelar vidare inte sällan en viktig roll i forskningsämnenas anknytning 
till det praktiska rättslivet och till lagstiftningsarbetet. Den sedan flera år pågående alumn-
verksamheten utgör ytterligare ett exempel på fakultetens samverkan med det omgivande 
samhället. Verksamheten omfattar bl.a. seminarier i aktuella ämnen, en årligen återkommande 
alumnidag samt mentorsprogram.  
 
Nyhetsrapporteringen sköts väsentligen av en särskild forskningsadministratör med särskilt 
ansvar för hemsidan, vilket bidragit till att denna kommit att fungera på det sätt som 
fakulteten önskat. Den bidrar nu i hög grad till att sprida information om forskningen och 
forskarna vid fakulteten. Nyhetsrapporteringen bygger på att fakultetens forskare och dok-
torander ofta förekommer i olika mediala sammanhang, vilket bidrar till att vår forskning 
sprids till en vidare allmänhet.  

2.6  Forskningssamarbeten, centra och institut 
Forskare vid fakulteten bedriver ett omfattande samarbete med kolleger inom universitetet 
samt med forskare vid andra lärosäten, både nationellt och internationellt. Särskilt omfattande 
är projektet ”Impact of Religion. Challenges on Society, Law and Democracy” som pågår till 
2018. Ett nytt projekt är forskarskolan i ämnesdidaktik i samarbete med fakulteten för 
utbildningsvetenskaper. Fakultetens forskare ingår vidare i ett stort antal forskningsnätverk, 
centra, forum och liknande. Av dem nämns några med särskild anknytning till fakulteten 
nedan. Under 2015 ska fakultetsnämnden ta ställning till ytterligare två centrumbildningar, 
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nämligen Institutet för utbildningsrätt samt Akademin för Immaterial-, Marknadsförings- och 
Konkurrensrätt (IMK). Syftet med Institutet för utbildningsrätt är att på bredast möjliga sätt 
inspirera till och stödja forskning och utbildning inom det utbildningsrättsliga området i 
Sverige. IMK:s uppgift är att befordra vetenskapligt studium av immaterialrätten, marknads-
föringsrätten och konkurrensrätten genom bl.a. seminarier, konferenser och publicerings-
verksamhet. 

2.6.1 Institutet för Fastighetsrättslig Forskning (IFF) 
IFF är ett institut som organisatoriskt ligger under Juridiska fakulteten, men vars verksamhet 
är helt finansierad genom externa bidrag och intäkter från egen verksamhet. Institutets uppgift 
är att bedriva och främja forskning inom fastighetsrättens område samt att inom intresse-
området knyta kontakter mellan forskare, myndigheter, organisationer och praktiker, bland 
annat genom att anordna seminarier och symposier. Under 2015 har institutet ordnat en rad 
utåtriktade aktiviteter i form av seminarier, bland annat tre heldagsseminarier i egen regi. 
Under 2016 är målet att fortsätta denna utåtriktade verksamhet.  

2.6.2  Swedish Institute of International Law (SIFIR) 
SIFIR är ett forskningsinstitut vid fakulteten som ordnar seminarier, bidrar till forskning och 
delar ut pris för uppsatser med inriktning på folkrätt och fredsarbete. SIFIR köper in litteratur 
som görs allmänt tillgänglig via juridiska biblioteket. Verksamheten fortsätter under 2016.   

2.6.3 Centrum för polisforskning 
Centrum för polisforskning startade sin verksamhet 1 januari 2010. Centrumet är baserat på 
en överenskommelse mellan de tre vetenskapsområdena vid universitetet. Hemfakultet är 
juridiska fakulteten men verksamheten spänner över hela universitetet. Definitionen av 
polisforskning, utifrån vilken centrumbildningen arbetar, är bred. Med polisforskning menas 
forskning som är relevant för polisverksamheten. Under 2016 kommer centrumet att koncen-
trera sitt arbete utifrån tre huvuduppgifter: Samordna och bedriva forskning, vara en kun-
skapspartner för det omgivande samhället samt utarbeta ett tvärvetenskapligt forsknings- och 
utbildningsämne, sociala konflikter. Ansökningar om forskningsmedel kommer även fortsätt-
ningsvis att lämnas in under 2016. Under 2015 har centrumet ordnat en rad utåtriktade 
aktiviteter i form av seminarier och konferenser för poliser, tjänstemän, politiker och forskare, 
bl a en samordnad konferens med Säkerhetspolisen om hatbrott och extremism. Under 2016 
kommer denna utåtriktade verksamhet att fortsätta.  

3 Utbildning på grund- och avancerad nivå 

3.1 Inledning 
Enligt områdesnämndens uppdrag till juridiska fakultetsnämnden ska antalet helårsstudenter 
inom fakultetsnämndens verksamhetsområde år 2016 uppgå till 2 072. Till detta är kopplat ett 
krav på 1 681 helårsprestationer. Uppdraget medför att 400 studenter årligen antas till 
juristprogrammet.  
 
Enligt ett av fakultetsnämnden antaget policydokument (dnr JUR 2005/366) har juridiska 
fakulteten – vid sidan av de mål som anges i högskolelagen, examensordningen och 
utbildningsplanen – som uttalat mål att ge landets bästa juristutbildning. Denna målsättning 
realiseras bland annat genom ett ständigt pågående och målmedvetet bedrivet kvalitetsarbete, 
vilket tar sin utgångspunkt dels i att fakulteten har en medveten pedagogisk grundsyn, dels i 
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att lärarkåren har en hög kompetensnivå. I den kvalitetsutvärdering av rättsvetenskap och 
näraliggande huvudområden som Högskoleverket genomförde 2011/12 (beslut 2012-09-04), 
erhöll juristutbildningen i Uppsala den högsta möjliga bedömningen ”mycket hög kvalitet”. 
 
Juristutbildningen vid juridiska fakulteten bygger i grunden på problemorienterad under-
visning med tydliga krav på studentaktivitet. Denna inlärningsmodell uppskattas såväl av 
studenterna som av lärarna och presumtiva arbetsgivare. Den använda modellen är mycket 
effektiv när det gäller att bibringa studenterna juridiska kunskaper och sådana för en jurist 
viktiga färdigheter som problemlösningsförmåga och kritiskt tänkande samt förmåga att 
uttrycka sig väl i tal och skrift. Denna grundmodell, som HSV berömmer i sin utvär-
deringsrapport från år 2007, och som lett till högsta betyg i HSV:s kvalitetsutvärdering 2012, 
kommer att bibehållas och utgöra utgångspunkt för arbetet även fortsättningsvis. Numera har 
fakulteten tre magisterprogram som avser internationell skatterätt, internationell investerings-
rätt, som båda startade höstterminen 2013, samt immaterialrätt, som startade höstterminen 
2015. 
 
Universitetsutbildning ska ha en stark forskningsanknytning. Aktiva forskare bör ständigt 
vara involverade i utvecklingen av utbildningen, både som lärare i seminarierummet och vid 
utveckling av undervisningsmaterial och pedagogik. Lärarkåren vid juridiska fakulteten består 
till mycket stor andel av disputerade och fast anställda lärare som är indelade i lärarlag och 
samtidigt aktivt ägnar sig åt forskning, vilket ger goda förutsättningar för en forsknings-
anknuten utbildning. 
 
Ordningen för examensarbeten med betygskriterier och ett särskiljande mellan rollerna som 
handledare och examinator, har fortsatt granskats och utvärderats på lokal och nationell nivå, 
vad gäller det förra genom diskussioner i Fakultetsnämndens utbildningsutskott, och vad 
gäller det senare inom ramen för den nationella studierektorskonferensen och den nationella 
juristutbildningsgruppen (NJUG). De åtgärder som har vidtagits under de senaste läsåren för 
att tydliggöra kursens innehåll gentemot studenter, handledare och examinatorer, samt 
införandet av fasta examinationsperioder för examensuppsatserna, har fallit väl ut. Hand-
ledning och examination av examensarbeten har även utgjort tema för institutionens 
utbildningsdag höstterminen 2015. De praktiska och pedagogiska lärdomar som de olika 
utvärderingarna resulterat i kommer att beaktas i arbetet med kursutvecklingen. 
 
Även för verksamhetsåret 2016 är målsättningen att fullgöra utbildningsuppdraget med 
bibehållen högsta kvalitet. Därutöver är inriktningen såväl att följa upp och utveckla fortsatt 
kvalitetsarbete på både grund- och avancerad nivå vad avser alla aspekter av kursers 
genomförande, som att fortsätta arbetet med att implementera den nya ordningen med 
examinationsperioder för examensuppsatser. Vid fakulteten bedrivs ett viktigt vidare-
utbildningsprogram i pedagogik. 
 
För att säkra en god kvalitet är det även viktigt att den goda kontakten mellan studenter och 
institutionen upprätthålls. En lyhördhet inför studentönskemål ska även fortsättningsvis finnas 
i organisationen. Studentinflytande i organisationen är ett viktigt led i kvalitetssäkringen av 
verksamheten. Målet är att studenterna ska finnas representerade i alla beslutande organ. 
 
Hösten 2014 startade den fristående kursen Juridiskt grundår, 60 hp, med en grupp om 25 
studenter i Uppsala och två grupper om 25 studenter i Visby vid Campus Gotland. De 
studenter som erhåller betyget VG efter avslutad kurs erbjuds studieplats på Juristprogrammet 
i Uppsala genom antagning på Terminskurs 3 läsåret efter det att studierna på Juridiskt 
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grundår påbörjades. Juridiskt grundår utvärderas under HT15 och kommande läsår. Vid 
Campus Gotland ger institutionen även en nätbaserad juridisk översiktskurs om 15 hp på 
halvfart. 

3.2 Dimensionering av utbildningen på grund- och avancerad nivå 
Volymen inom olika delar av den juridiska utbildningen på grund- och avancerad nivå ska 
preliminärt för verksamhetsåret 2016 vara följande i helårsstudenter:  
 
Juristprogrammet/Juris kandidatprogrammet 2072 
Fristående kurser, hitresta utbytesstudenter     70 
Utresta utbytesstudenter                             70 
TOTALT    2072 
 
Juridiska institutionen ansvarar också för undervisning vid en rad utbildningar som ges vid 
andra fakulteter, såsom de teologiska, samhällsvetenskapliga och tekniska fakulteterna. För 
att kunna fullgöra vår undervisningsuppgift har flera lärare rekryterats. De är verksamma 
såväl på vår egen utbildning som vid andra fakulteter. Till detta kommer uppdrags-
utbildningen.   

3.3 Anpassning av utbildningen till givet uppdrag 
Med start vårterminen 2010 inleddes en successiv utökning av studentantalet på jurist-
programmet i Uppsala. Studentantalet ökades med omkring 40 procent, från antagning av 
drygt 300 studenter/år till 500 studenter/år genom dubbel läsårsantagning. Under 2013 
tvingades Juridiska fakulteten, tillsammans med övriga fakulteter inom vetenskapsområdet för 
humaniora och samhällsvetenskap, dra in ett större antal studieplatser, då regeringens uppdrag 
till universitetet förändrats. Detta har fått till följd att terminsantagningen till Jurist-
programmet minskats från 250 till 200 studenter. De fristående kurserna Juridisk översikts-
kurs och Juridik II har lagts ner.  
 
Den dubbla läsårsantagningen som inleddes 2010 har påverkat utbildningen på avancerad 
nivå från och med läsåret 2013/14. För att möta detta behov ökades utbudet av fördjupnings-
kurser från och med 2013. Utbudet har dock som en följd av ovan nämnda minskade 
terminsantagning åter minskats fr.o.m. läsåret 2015/16.  
 
Fakultetsnämnden uppdrar åt utbildningsutskottet och prefekten för Juridiska institutionen att 
fortlöpande hålla nämnden informerad om arbetet med att ytterligare förbättra kvaliteten på 
utbildningen. Det uppdras särskilt åt prefekten att bevaka att lärartillgången säkras och att 
säkra tillgången till lämpliga undervisningslokaler. 

3.4 Resurser inom utbildningen på grund- och avancerad nivå 
Sedan många år tillbaka fördelas resurser mellan kurserna inom juridiska institutionen med 
hjälp av en enkel matematisk modell som bygger på antal förväntade studenter och kursernas 
längd. I huvudsak får alla kurser lika många timmar per student och högskolepoäng. 
Terminskurs 1 får dock något fler och de fristående kurserna något färre timmar än genom-
snittet. Fördelningsmodellen har bestämts av utbildningsutskottet. Från det att utbildnings-
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reformen infördes för drygt 20 år sedan har de ekonomiska förutsättningarna för att bedriva 
problembaserad inlärning successivt urholkats, vilket bl.a. fått till följd att lärarledda 
basgruppsmöten till stor del har strukits. Genom att regeringen höjde prislappen för hsjt-
studenter 2013 finns åter goda förutsättningar att tillämpa vår pedagogiska grundsyn i ännu 
större omfattning. 

3.5  Samspelet med samhället 
Juridiska fakulteten har god kontakt med det omgivande samhället och fullgörandet av den 
s.k. tredje uppgiften och samverkan – inte minst genom att våra lärare ofta anlitas vid 
fortbildning av verksamma jurister och som experter i statliga utredningar. För närvarande 
pågår ett arbete med att utveckla en utbildning i mänskliga rättigheter för tjänstemän i statlig 
förvaltning samt en utbildning i migrationsrätt för tjänstemän vid Migrationsverket. Ett annat 
exempel är att många juriststudenter deltar i internationella juristtävlingar, med fakultetens 
lärare som lagledare eller coacher. Fortlöpande undersöks förutsättningarna för mer 
strukturerade former för externt finansiellt stöd för tävlingsdeltagande utanför utbildningen. 
Under 2015 har nyantagna riktlinjer rörande institutionens finansiering av juristtävlingar 
implementerats. Därutöver har många studenter praktik inom ramen för sina examensarbeten 
eller fördjupningskurser. 

3.6 Internationalisering 
Såsom yrkesutbildning är juristutbildningen i princip undantagen från krav på anpassning till 
den s.k. Bolognaprocessen. Samhällsförändringar och inte minst den generella inter-
nationaliseringen har ändå sedan lång tid föranlett ett arbete där vi överväger på vilka sätt 
Bolognaprocessen bör påverka juristutbildningen i Uppsala. Det finns skäl att anta att den 
uppdelning av utbildningen som Bolognaprocessen innebär, innefattande en etappavgång efter 
tre år för inhemska studenter och Masterprogram som kan läsas även av utländska studenter, 
skulle kunna bidra till ökad dynamik i utbildningen, bl.a. i form av ökad rörlighet såväl inom 
landet som mellan Sverige och andra länder. Det förhållandet att juristutbildningen är en 
yrkesutbildning medför dock ett behov av särskilda överväganden i samband med en even-
tuell anpassning till Bolognaprocessen. Det är därför viktigt att en sådan utveckling föregås av 
samråd med landets övriga anordnare av juristutbildningar. Det sker inom ramen för den 
nationella juristutbildningsgruppen (NJUG).  
 
Fakulteten har redan idag ett av de största utbytesprogrammen för studenter inom Uppsala 
universitet. Detta kommer att upprätthållas oavsett utvecklingen av Bolognaprocessen. Våra 
studenter kan välja att förlägga en del av studierna utomlands och vi tar emot ett stort antal 
utländska studenter. Vi har också lärarutbytesprogram med flera utländska universitet. Under 
2016 ska fakulteten fortsatt arbeta aktivt för att utveckla möjligheterna till internationella 
student- och lärarutbyten samt ta tillvara de möjligheter som Bolognaprocessen kan innebära. 
Ett led i detta arbete är att fakulteten sökt och beviljats medel från Marianne och Marcus 
Wallenbergs Stiftelse för att stärka utbytet mellan de juridiska fakulteterna i Uppsala och 
Minnesota. Sedan 2012 ingår vi även i ett internationellt nätverk med juridiska utbildningar 
som använder sig av en problembaserad metodik med syfte att utbyta erfarenheter samt skapa 
internationella kontakter på både det pedagogiska och ämnesmässiga planet.  
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3.7  Riskbedömning 
Institutionen har väl utarbetade rutiner beträffande utbildningen på grund- och avancerad 
nivå. De risker som finns är följande. Anställning av nya lärare drar ofta ut på tiden och det 
finns en risk att vi inte kan möta behovet av fast anställda lärare. Den risk som det medför för 
utbildningen kan hanteras genom tillfällig anställning av gästlärare under mellantiden (om det 
är en ensam sökande till viss anställning kan den personen till att börja med anställas som 
gästlärare). Det är väsentligt att juristutbildningen vid Uppsala universitet även fortsätt-
ningsvis kan ha stark forskningsanknytning, vilket förutsätter att lärarna ges tillfälle till 
forskning inom ramen för sin anställning. Balansen mellan fakultetens grundutbildningsanslag 
och forskningsanslag bör fortsättningsvis bevakas för att fakulteten även på lång sikt ska 
kunna erbjuda en forskningsanknuten undervisning. 
 
Vi har i stort uppnått balans mellan antalet in- och utresande studenter. Frågan kommer även 
fortsättningsvis att bevakas, då den obalans som uppkommer om antalet hitresande studenter 
är större än antalet utresande skapar en risk för att de kostnader institutionen får för de 
hitresande är större än de besparingar som uppkommer när juristprogrammets studenter 
studerar utomlands. Denna risk hanteras genom att arbetet med att bibehålla jämvikt i 
fakultetens internationella studentutbyte fortsätter. 
 
Förutsättningen för en breddad rekrytering blev sämre 2014 då fakulteten tvingades stryka 
Juridisk introduktionskurs II (se ovan under 3.3), vilken varit en alternativ väg att komma in 
på juristprogrammet där det normalt sett krävs mycket höga betyg. Därtill kommer att minsk-
ningen av platser på juristprogrammet riskerar innebära att kraven på höga betyg skärps 
ytterligare. Delvis kan dock detta kompenseras genom att studenter som genomgått Juridiskt 
grundår kan antas på Terminskurs 3. Fakulteten kommer att sträva efter nya mekanismer för 
att främja breddad rekrytering till juristprogrammet.  
 
Fakultetsnämnden uppdrar åt utbildningsutskottet att särskilt bevaka dessa frågor och att vid 
behov komma med förslag på hur ovan nämnda risker kan hanteras. 

4 Lärarorganisationen 

4.1  Professorer 
 
Vid fakulteten finns följande professorer: 
 

Ämne 
 
Allmän rättslära 
 
 
Civilrätt 
 
 
 
 
 
 

Innehavare 
 
Minna Gräns 
Bo Wennström  
 
Håkan Andersson  
Margareta Brattström 
Bengt Domeij  
Torbjörn Ingvarsson 
Bert Lehrberg  
Mikael Möller  
Lena Olsen  
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Europarätt 
 
Finansrätt 
 
 
Folkrätt 
 
 
 
Förvaltningsrätt 
 
 
Internationell investerings-  
och handelsrätt 
 
Internationell privat- och 
processrätt 
 
Konstitutionell rätt 
 
Miljörätt 
 
 
 
Offentlig rätt 
 
Processrätt 
 
 
Rättshistoria 
 
Straffrätt 
 

Anna Singer 
Daniel Stattin 
Laila Zackarisson 
 
Carl Fredrik Bergström  
 
Mattias Dahlberg 
Bertil Wiman  
 
Iain Cameron 
Maja Kirilova Eriksson  
Inger Österdahl (programprofessor) 
 
Olle Lundin 
Jane Reichel 
 
Kaj Hobér 
 
 
Maarit Jänterä-Jareborg  
 
 
Hans-Gunnar Axberger 
 
Jan Darpö 
Gabriel Michanek  
Charlotta Zetterberg 
 
Karin Åhman 
 
Torbjörn Andersson  
Bengt Lindell 
 
Mats Kumlien  
 
Magnus Ulväng 

 
Till detta kommer två adjungerade professorer: en i associationsrätt, Carl Svernlöv, och en i 
företagsrätt, Claes Norberg. Till fakulteten hör även två gästprofessorer, nämligen Torgny 
Håstad i civilrätt (20 %) och Andrew Simester i straffrätt (10 %).  

4.2  Lektorer, adjunkter m fl i grundutbildning och forskning 
 
Av bilaga 2 framgår hur många lärare Juridiska fakulteten hade anställda vid utgången av 
september 2015 
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5 Administrativ och teknisk personal 
 
Vid Juridiska institutionen finns för närvarande följande basorganisation med anställningar 
som administrativ personal. 
 
Grundutbildningsverksamheten: 
  en receptionist 
  fem kursadministratörer och två administratörer 
                   en kurssamordnare 
  tre adjunkter med studievägledande uppgifter 
  fyra studievägledare 

Härtill kommer sammanlagt räknat ca fem heltidstjänster som     
studentamanuenser  

 
Forskningsverksamheten: 
                       två anställningar som forskningsadministratör. 
 
Gemensamma funktioner: 
                       en datasamordnare 75 %  
                       två personaladministratörer 
                       tre anställningar som administratör för ekonomi 
                        
Övrigt: 

Utöver uppgifterna ovan finns administrativt och tekniskt stöd vid 
intendenturerna vid Gamla torget respektive Campus Gotland 

 
Nämnden uppdrar åt prefekten att vidta nödvändiga åtgärder under 2016 för att kontinuerligt 
anpassa administrationen till verksamhetens behov. Detta arbete bör ske i nära samarbete med 
studenterna. 

6 Lokaler, låneram och investeringsbehov 
 
Fakultetens målsättning är att ha ändamålsenliga och representativa lokaler, väl lämpade till 
fakultetens olika verksamheter. Under 2015 har arbetet med nya lokaler avseende tjänsterum 
och studentutrymmen, slutförts. I samband med detta har andra lokaler avskaffats. Härigenom 
har fakulteten och dess personal och studenter koncentrerats längs Trädgårdsgatan, lokalerna 
på Riddartorget och kvarteret Munken, och är mindre utspridd. Detta innebär en bättre 
arbetsmiljö för anställda och studenter.  
 
 
Under hösten 2015 pågår ett intensivt arbete med att finna lämpliga undervisningslokaler att 
ersätta de som inte kan användas när universitetshuset och Gamla torget stänger för 
renovering under 2016. 
 
Nämnden uppdrar åt prefekten att vidta nödvändiga åtgärder under 2016 för att fortsätt-
ningsvis anpassa nuvarande lokaler samt att planera för att tillräckliga undervisningslokaler 
finns tillgängliga. 
 

14 
 



Någon särskild låneram för Juridiska fakulteten har inte av Områdesnämnden fastställts för 
2016. 

7 Jämställdhet 
 
De närmare formerna för fakultetens jämställdhetsarbete framgår av Juridiska fakultetens 
handlingsplan för lika villkor. Nämnden uppdrar åt Arbetsgruppen för lika villkor att följa 
utvecklingen på detta område och komma med förslag på behövliga förändringar av 
handlingsplanen. Beslutade åtgärder framgår av fakultetens handlingsplan för lika villkor.  
 
Av bilaga 2 framgår antal kvinnor och män inom varje kategori anställda räknat i procent. 

8 Likabehandling av studenter 
 
Likabehandling av studenter är en prioriterad fråga. Fakultetsnämnden vill dessutom under-
stryka att frågor om likabehandling av studenter och förhindrandet av kränkningar av 
studenter inte endast är en fråga om de studerandes rättigheter. Det är också en fråga om 
kvalitet för utbildningen på grund- och avancerad nivå. I övrigt hänvisas till juridiska 
institutionens plan för likabehandling av studenter 2015 där de närmare formerna för arbetet 
med likabehandling framgår. 

9 Bibliotek 
 
Juridiska bruksbiblioteket är en väsentlig del av fakultetens verksamhet. Biblioteks-
personalens arbete karaktäriseras av hög kompetens och god servicekänsla och uppskattas av 
personal och studenter. Under senhösten 2015 påbörjas flytten av biblioteket från Gamla 
Torget till Slottsgränd 3, i anslutning till fakultetens lokaler i kvarteret Munken. Flytten har av 
biblioteket planerats i samråd med personal och studenter för att minimera störningar i verk-
samheten. Flytten beräknas vara klar i början av 2016.  

10 Uppdragsutbildning 
 
Nämnden uppdrar åt prefekten att fortlöpande under verksamhetsåret informera fakultets-
nämnden om hur uppdragsutbildningsverksamheten utvecklas. Det pågår fortlöpande diskus-
sioner om strategier avseende uppdragsutbildning, dess funktioner och relation till fakultetens 
övriga verksamhet.  

11 Ekonomi 
 
Juridiska fakulteten består av Juridiska institutionen, Institutet för fastighetsrättslig forskning 
och Centrum för polisforskning. Institutionens och institutens budget fastställs i december. Av 
bilaga 1 framgår fakultetens uppdrag från Områdesnämnden för humaniora och samhälls-
vetenskap.  
 
Juridiska fakulteten omfördelar 25 000 kr till Hugo Vallentin Centrum. 
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Instituten ska finansieras med fakultetsexterna anslag. De av området fastställ-
da gemensamma kostnaderna för fakulteten belastar till största delen Juridiska institutionen. 
Följande kostnader belastar Institutet för fastighetsrättslig forskning och Centrum för polis-
forskning: 
 
Institutet för fastighetsrättslig forskning (IFF) ska bidra med 32 334 kr till Universitets-
gemensamma kostnader.  
 
Centrum för polisforskning ska bidra med 99 162 kr till Universitetsgemensamma kostnader.  

12 Arbetsmiljöplan 
 
Prefekten åläggs i samarbete med skyddsombudet och dekanus att under 2016 vidta åtgärder 
för att revidera arbetsmiljöplanen samt att före maj månads utgång utarbeta en handlingsplan 
för arbetsmiljöförbättrande åtgärder. I detta arbete inkluderas studenteras arbetsmiljö, och de 
ska involveras i arbetet med planerna. 
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